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Батанічная тэрміналогія і тэрмінаграфія 1920-х гадоў 

 

Распачатая ў 1920-я гады беларусізацыя мела адной са сваіх задач 

арганізацыю работы навучальных устаноў на беларускай мове; пераход 

устаноў і арганізацый на беларускую мову планавалася ажыццявіць на 

працягу 1-3 гадоў. У сувязі з гэтым узнікла патрэба не толькі ў 

перакладных слоўніках агульнаўжывальнай лексікі, але найперш у 

тэрміналагічных, у якіх былі б сабраныя тэрміналагічныя і наменклатурныя 

назвы розных галін навукі. Для вырашэння гэтай задачы ў 1921 г. урадам 

рэспублікі была створана Навукова-тэрміналагічная камісія, якая 

складалася з гуманітарнай, прыродазнаўчай і матэматычнай секцый. 

Спачатку аб’ём работы абмяжоўваўся патрэбамі сярэдняй школы, а 

пазней быў пашыраны да ўсёй навуковай тэрміналогіі. У рабоце 

ўдзельнічалі аўтарытэтныя вучоныя, пісьменнікі і грамадскія дзеячы 

(Я. Купала, Я. Колас, С. Некрашэвіч, М. Байкоў і інш.), а таксама 

галіновыя спецыялісты (батанік В. Міхальскі, прыродазнавец 

Я. Каранеўскі інш.). За зусім непрацяглы тэрмін была зроблена сапраўды 

тытанічная праца: з 1922 па 1930 гг. выйшлі 24 выпускі Беларускай 

навуковай тэрміналогіі, прысвечаныя розным галінам навукі, якія 

спрыялі далейшаму разгортванню лексікаграфічнай дзейнасці і давалі 

магчымасць на практыцы праверыць жыццядзейнасць тых ці іншых 

тэрмінаў. Працэс выпрацоўкі тэрмінаў быў навукова ўзважаны і 

прадуманы. «Тэрміналагічныя праекты разглядаліся спачатку на 

пасяджэннях адпаведных секцый, а пазней абмяркоўваліся і 

зацвярджаліся на агульных сходах камісій. <…> У складаных выпадках 

адбывалася галасаванне па канкрэтных тэрмінах. <…> Непрывычныя 

новыя тэрміны абмяркоўваліся на пасяджэннях камісіі асабліва 

старанна» [5, с. 89]. 

Батанічнай тэрміналогіі быў прысвечаны шосты выпуск «Батаніка 

(агульная і спецыяльная)» (1924 г.). Выпуск 24 «Слоўнік тэрміналогіі 

агульнае раслінагадоўлі (праект)» (1930 г.) таксама быў тэматычна 

блізкі. Выходзілі і іншыя працы, напрыклад, «Беларуска-польска-

расійска-лацінскі батанічны слоўнік» З. Верас (Вільня, 1921), 

«Беларускія назвы раслін» М. Ганчарыка (Горкі, 1927), «Беларускія 

лекарскія зëлкі» А. Краскоўскага (Вільня, 1921).  
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Відаць, найбольш аўтарытэтным і вартым увагі з’яўляецца шосты 

выпуск БНТ. Як сказана ў прадмове да яго, гэты праект батанічнай 

тэрміналогіі, складзены Вітольдам Міхальскім, быў перагледжаны і 

прыняты прыродазнаўчай секцыяй Інбелкульта, а таксама часткова 

заслуханы на пленуме Інбелкульта. Найбольш значны ўдзел у пераглядзе 

прымалі С. Некрашэвіч, М. Азбукін, М. Грамыка, А. Круталевіч, 

Ч. Родзевіч і А. Смоліч. Першая частка праекта (Агульная батаніка) 

папярэдне друкавалася у «Вестнику Народного Комиссариата 

просвещения С.С.Р.Б.» (вып. 7-8 за 1922 г.); папраўленая і дапоўненая 

А. Смолічам, яна ўвайшла ў адпаведны выпуск. У прадмове 

засяроджваецца ўвага на праектным (спробным) характары выпуска і 

адзначаецца, што прапанаваная тут тэрміналогія, выяўленая з народнага 

матэрыялу, можа быць ўдакладнена і дапоўнена з багатага запасу 

батанічных назваў і тэрмінаў, якім валодае беларуская мова [2, с. 310].  

Выпуск «Батаніка (агульная і спецыяльная)» утрымлівае дзве часткі. 

Першая частка «Агульная батаніка (анатомія, марфалогія і фізіялогія 

раслін)» складаецца з руска-беларускага слоўніка і двух спісаў-

паказальнікаў (названых у выпуску слоўнікамі) тэрмінаў - лацінскіх і 

беларускіх назваў. У перакладным слоўніку да 580 рускіх назваў падаюцца 

беларускія адпаведнікі. Беларуская частка крыху большая за рускую, бо 

некаторым рэестравым словам прапануецца два беларускія эквіваленты 

(белковае вещество – бялковая матэрыя, белкавіна; вакуоля – ваднічок, 

вакуоля; –  гібрыд; гумус – перагной, гумус; диморфизм – 

двупастацёвасьць, дыморфізм; лепесток – пялёстка, кветкалісьцік; 

цветение – красаваньне, цьвіценьне; хвоя – ігліц, шыльнік і інш.). 

Другая частка «Спецыяльная батаніка (сістэматыка раслін)» 

уключае ў сябе лацінска-руска-беларускі слоўнік на 1248 рэестравых 

слоў, а таксама спісы-паказальнікі (тут таксама названыя слоўнікамі) 

назваў па-руску і па-беларуску. У абедзвюх частках сабраныя словы 

размяшчаюцца ў алфавітным парадку, для зручнасці карыстання і 

хуткага знаходжання патрэбнага слова ўвесь матэрыял пранумараваны. 

У параўнанні з выпускамі БНТ – вынікам калектыўных 

намаганняў – «Беларуска-польска-расійска-лацінскі батанічны слоўнік» 

З. Верас значна меншы па колькасці ўключаных у яго слоў. У слоўніку 

сабраны размешчаныя ў алфавітным парадку назвы 302 раслін, 

беларуская ж частка складае 424 назвы, бо «адна і тая ж расліна ў розных 

месцах Беларусі мае часта розныя назовы, нават зусім адна да аднае 

непадобныя» [3, с. 216]. Як аздначана ў прадмове, складючы слоўнік, 

З. Верас карысталася працай М. Федароўскага «Lud Białoruski», 

слоўнікам братоў Гарэцкіх і ўласнымі запісамі. Аўтарка адзначыла, што 
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веданне «чыстанародных» назваў раслін можа дапамагчы спасцігнуць 

родную мову, бо «кожная раслінка, кожная зелейка раскажа не толькі 

дэталі свайго ўласнага жыцця, гісторыю свайго роду, але ж таксама 

напомніць аб тэй ролі, якую іграе ў жыцці нашых сялян, у іх медыцыне, 

чарах і варожбах. Часта адно характэрнае названне раскрые перад 

нашымі вачыма ўсю паэтычнасць і багатую фантазію нашага народа…» 

[3, с. 215]. Працу над слоўнікам З. Верас распачала ў 1912-13 гг. - амаль 

за 10 гадоў да таго, як ён убачыў свет. 

Як бачым, асноўным рэсурсам для стварэння беларускай 

тэрміналогіі, таксама як і папаўнення слоўніка агульнаўжывальнай 

лексікі, бачылася жывая народная гаворка. Ідэі свядомага пурызму, 

узятыя за аснову практычнай дзейнасці, вымагалі ад тых, хто займаўся 

вырашэннем праблем лексікалогіі і тэрміналогіі, арыентацыі ў першую 

чаргу на невычэрпныя багацці жывой народнай беларускай мовы, што 

пры распрацоўцы батанічнай тэрміналогіі было зрабіць адносна лёгка, бо 

«батаніка як навука вельмі блізкая да жыццёвых інтарэсаў чалавека і 

<…> батанічнай навуковай тэрміналогіі папярэднічала ўтварэнне т. зв. 

“народнай тэрміналогіі”, якая ў свой час увайшла ў склад навуковай» 

[9, с. 20]. Вельмі актыўна выкарыстоўваўся і патэнцыял беларускай мовы 

ў працэсе словатворчасці, калі стварэнне новых слоў адбывалася «на 

падставе законаў беларускай народнай мовы і на падставе існуючых у 

мове слоў» [4, с. 173].  

Матэрыял слоўнікаў 1920-х гг. яскрава засведчыў прынцып 

выкарыстання магчымасцей беларускай мовы ў распрацоўцы 

агульнаўжывальнай лексікі і тэрміналогіі, імкненне фарміраваць іх на 

ўласнай моўнай аснове, што абумовіла з’яўленне ў адпаведных выпусках 

БНТ такіх слоў, як, напрыклад, зельнік (рус. гербарий), дзідаваты (рус. 

копьевидный), сцябло-корань (рус. корневище), каморка (рус. клетка), 

каптурок (каранёвы) (рус. чехлик (корневой)), нібы-вось (рус. ложная ось), 

вяліказароднік (рус. макроспора), дробназароднік (рус. микроспора), 

чужаед (рус. паразит), расьліны-лазуны (рус. лазящие растения), расьліны-

гнілаеды (рус. сапрофиты), расьліны-солялюбы (рус. галовиты), расьліны-

мокралюбы (рус. гигрофиты), расьліны-сухалюбы (рус. ксерофиты) і інш. 

Між тым батанічная тэрміналогія (таксама як і ўся біялагічная) у 

пэўнай ступені інтэрнацыяналізаваная: нярэдкія тэрміны, у склад якіх 

уваходзяць кампанеты грэка-лацінскага паходжання. Гэта таксама 

ўлічвалася ў тэрміналагічнай дзейнасці 1920-х гадоў. На конт 

запазычанняў М. Байкоў адзначаў: «...няма чаго баяцца перакладу 

чужаземных тэрмінаў у нашу мову, <…> ня можна быць фанатычным 

пры замене слоў сваімі роднымі і з нецярплівасцю адносіцца да чужога 
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толькі таму, што гэта – чужое, не сваё» [1, с. 162]. Я. Лёсік таксама 

дапускаў матываванае запазычванне пры адсутнасці ў мове ўласных слоў: 

«...няма і ня можа быць такое мовы, каб яна магла абысьціся запасам адных 

толькі родных слоў» [8, с. 141], «памен паасобнымі словамі адбываецца 

паміж усімі культурнымі народамі» [7, с. 113–114]. І таму натуральна, 

што ў тэрміналагічных зборніках 1920-х гадоў сустракаюцца і 

інтэрнацыянальныя назвы (акліматызацыя, базідыя, нітрыфікацы, 

оптыму, орган, сэлекцыя, фэрмэнт, эндэмізм і інш.). Але колькасць такіх 

слоў вельмі значна саступае ўтвораным на беларускім матэрыяле. 

Такім чынам, пастаўленая дзяржавай задача пераводу працэсу 

навучання на беларускую мову хутка ўвасаблялася ў жыццё. Аднак не 

была пазбаўлена тагачасная тэрміналогія і пэўных хібаў, звязаных з 

паскоранымі тэмпамі работы, непазбежнай і абгрунтаванай, але ж у 

пэўнай ступені «празмернай арыентацыяй на ўласныя моўныя рэсурсы», 

нераспрацаванасцю тэрміназнаўчых праблем, неўнармаванасцю лексіка-

семантычнай сістэмы беларускай мовы [6, с. 125]. На жаль, час не 

дазволіў удасканаліць зробленае і ў наступныя дзесяцігоддзі на 

практыцы праверыць жыццядзейнасць беларускіх тэрмінаў у выніку 

агульнай тэндэнцыі на збліжэнне беларускай мовы з рускай і 

пераарыентацыі прынцыпаў тэрміналагічнай дзейнасці. 
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